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Шановна Ірино Андріївно! 

 

Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної 

медицини» (далі − Підприємство) здійснює ветеринарну діяльність, надає 

ветеринарні послуги для власників домашніх тварин та здійснює відлов, 

стерилізацію, лікування,  утримання та адопцію безпритульних тварин у місті 

Києві, а також утримання безпритульних тварин у муніципальному притулку 

для тварин. 

Муніципальний притулок для тварин, що є структурним підрозділом 

нашого Підприємства (Служба утримання та адопції безпритульних тварин), 

територіально знаходиться у Київській області, Бучанський район, с. Нове 

Залісся, вул. Студентська, 24 (далі – муніципальний притулок для тварин).  

Станом на 24.02.2022 у муніципальному притулку для тварин 

перебувало на утриманні 425 безпритульних тварин (собак). Муніципальний 

притулок для тварин, огороджений, займає територію колишнього 

фермерського господарства площею − 4,2 га.  

Так, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 

та запровадженням правового режиму військового стану в Україні, внаслідок 

бойових дій на території Бучанського району в околицях селища міського типу 

Бородянка та через зайняття цієї території окупаційними військами, з 

05.03.2022 у працівників та керівництва Підприємства відсутній доступ на 

територію муніципального притулку для тварин.  

Керівництвом Підприємства неодноразово здійснювались спроби  

потрапити на територію притулку та організувати вивезення тварин, доставку 

сухого корму для їх годування, надання ветеринарної та іншої допомоги, проте 
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проїзд через блок-пости у зазначеному напрямку для цивільного населення 

заблокований окупаційними військами та фактично неможливий.  

З огляду на вищенаведене, просимо надати всебічну допомогу в 

порятунку тварин, які утримуються у муніципальному притулку та у разі 

організації «зеленого коридору» для порятунку цивільного населення, яке 

перебуває на окупованій території с. Нове Залісся, просимо Вашого сприяння 

у порятунку життя тварин, які перебувають у муніципальному притулку для 

тварин.  

 

Виконувач обов’язків директора              Наталя МАЗУР 


